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Mediaberichten

Bij dit nummer

•   Renate Dorrestein is na Stephan Sanders de 
tweede schrijver die door de gemeente Almere werd 
uitgenodigd om als 'writer in residence' een literair 
werk te schrijven dat Almere als uitgangspunt heeft. 
Dorrestein schreef de roman Weerwater, haar eerste 
roman nadat ze getroffen werd door een writer’s 
block. Tijdens haar eerste bezoek aan Almere zag ze 
voor zich dat de stad ontworpen leek om een 
apocalyps te overleven: voldoende zoet water, 
landbouwgrond, bossen en plantsoenen met 
vruchtdragende gewassen. In het boek vergaat de 
wereld op één stad na: Almere. Na een paar jaar zijn 
er nog maar een paar duizend inwoners over, 
voornamelijk vrouwen, onder wie de gastschrijfster. 
Het boek verschijnt tegelijkertijd als luisterboek, 
voorgelezen door Dorrestein zelf. 
Zie de rubrieken Boeken fictie volwassenen en 
Luisterboeken.

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2014-43-5642,              Ruyter, Nora. Verborgen 
jrg. 2015, afl.09,            gezichten. De aanbieding
volgnr. 0048                  komt te vervallen vanwege 
ppn 382932153             het ontbreken van de 

aanduiding Grootletterboek. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw 
aangeboden. 

2014-40-4079,              Jansen, Christel. Yoga
jrg. 2015, afl.09,            De aanbieding komt te 
volgnr. 0065                  vervallen vanwege het ont-
ppn 382010973             breken van de melding dat 

het om een herdruk gaat. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw 
aangeboden. 

2014-49-5093,              Velthuijs, Max. Het grote 
jrg. 2015, afl.10,            boek van Klein-Mannetje.
volgnr. 0261                  De aanbieding komt te 
ppn 384115209             vervallen vanwege het 

ontbreken van de melding 
dat het om een herdruk gaat. 
De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw 
aangeboden. 
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2013-25-4914               Du Bois, Frédéric. De 
ppn 370137299             complete gids gin & tonic 

voor de perfecte mix, met het 
trefwoord: Cocktails. Het 
trefwoord wordt: Gin. 

PIM

2013-25-4914               Du Bois, Frédéric. De 
ppn 370137299             complete gids gin & tonic 

voor de perfecte mix, met het 
PIM- trefwoord: Cocktails. 
Het trefwoord wordt: 
Dranken. 

Genre-indeling

2014-51-5920               Janssen, Mark. De tuin van 
ppn 387117660             gekke Teun, zonder genre. 

Het genre wordt: st. 

Titel

2009-48-2145               Bowden, Oliver. Assassin’s 
ppn 323102824             creed: Renaissance. De titel 

moet zijn: Renaissance. 

Leeftijdsindeling

2014-50-5789               Horsten, Jolanda. Joep 
ppn 386102287             Snoep, met de 

leeftijdsindeling: A. 
Leeftijdsindeling wordt: E, 
AVI-E3. 
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